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Teknik Görünüm:
BIST 00 dünü %0.47’lik değer kaybıyla 93.516 puandan tamamladı.
90.000-96.500; 90.000(88.000-84.000)-110.000 bantlarında işleyiş devam
ediyor. Kısa vadede 93.398 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önemli,
bu durumda 96.500 dirençleri yeniden hedeflenebilir. Diğer taraftan
ifade edilen destek seviyelerinde dengelenme beklenecektir.
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Şirket Haberleri:
YUNSA:
Yünsa'nın yeni hedef pazarı Uzak Doğu
Üst segment yünlü kumaş üreticilerinden Yünsa, bugün 50 ülkede 400'ü
aşkın müşteriye kumaş ihracatı yapıyor. Birçok ülkede acentaları bulunan
şirket, koleksiyonlarını başta Japonya olmak üzere Güney Kore ve Singapur
gibi ülkelerdeki müşterileriyle buluşturmayı hedefliyor.
'Global pazar payımız yüzde 5' 2017 yılında bir önceki yıla göre cirolarının
yüzdde 20 artış ile 247 milyon TL'den 297.6 milyon TL'ye ulaştığını
açıklayan Düzgören, 2017 yılında başlattıkları yeniden yapılanma süreciyle
birlikte finansal başarı, operasyonel mükemmellik ve verimlilik odaklı
üretimde başarılı sonuçları elde ettiklerini kaydetti. Bu yılın ilk yarısında net
kârlarının 14.6 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirten Düzgören,
"Böylece net kârı geçen yılın aynı dönemine göre 12 milyon TL attırdık.
Ciromuz ise yılın ikinci çeyreğinde 169.6 milyon TL'ye ulaştı. Ciromuzun
yüzde 67'sini ihracat kanalıyla gerçekleştirdik. Türkiye'de ise yünlü kumaş
ihracatının yüzde 70'ini gerçekleştiriyoruz. Yıllık ciromuzun 3'te ikisini
ihracat oluşturuyor ve global yünlü kumaş pazarının yaklaşık yüzde 5'ini
karşılıyoruz" dedi.
Dünya:
Küresel fon yöneticilerinin, Almanya'nın en büyük bankalarından
Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu uluslararası 16 bankadan
döviz işlemlerinde yaptıkları manipülasyon gerekçesiyle milyar
dolarlık tazminat istediği iddia edildi
Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer alan habere göre, 16
uluslararası bankaya karşı New York kentindeki Manhattan Bölge
Mahkemesinde 7 Kasım'da açılan davada talep edilen tazminatın toplamı
milyar doları aşıyor.
BlackRock ve Allianz gibi büyük fon yöneticilerinin açtığı davada,
Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan Chase,
Morgan Stanley, Japan’s MUFG Bank, Royal Bank of Canada, Royal
Bank of Scotland, Societe Generale, Standard Chartered ve UBS davalı
konumunda bulunuyor.

